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 Caro antigo aluno:
 Estamos de regresso 
depois de termos vivido 
com profundidade todos 
os acontecimentos da ce-
lebração do bicentenário 
do nascimento de S. João 
Bosco. Tais celebrações culminaram com o Encontro Mundial 
de Jovens e demais membros da Família Salesiana, momento 
único que renovou em todos nós a alegria de sermos família 
salesiana. 
 Terminaram as celebrações do bicentenário do nascimen-
to de S. João Bosco e iniciamos já a preparação para a cele-
bração dos 90 anos da vinda dos Salesianos para Évora.
 Dar vida ao sonho continua porque a nossa vida é um con-
tínuo sonho por um mundo melhor para os jovens da nossa 
cidade e do mundo inteiro, nesse sentido o lema escolhido 
para as presenças salesianas, em Portugal,  no presente ano 
letivo 2015/2016 é: Desafia-TE – Amar Ao Infinito.
 Desafiarmo-nos é deixarmo-nos conduzir pelo apelo da 
perfeição. É fazer caminho num percurso em que cada indiví-
duo se autodescobre, explorando o seu interior e se posiciona 

(Continua na página 2)

HAJA CORAGEM!
   Já se tem dito através de diversas “vozes” e, em diversas 
ocasiões, e até há já algum tempo, que tudo na vida tem a sua 
duração... 
 Que as Associações só existem com associados… 
 Que muito tempo nas mesmas funções ou cargos é por 
vezes mais prejudicial do que positivo… 
 Ao fim e ao cabo as reformas existem, as reformas são 
para se fazerem, as reformas precisam-se… !!!
 É o que aconteceu com alguns de nossos amigos antigos 
alunos que já por cá passaram, (e houve mais de uma centena 
que ocuparam os cargos sociais ao longo destes 80 anos), e é 
o que se vai precisando para alguns dos actuais, pois há que 
pensar ceder os lugares a outros, e mesmo que não seja na 
totalidade pelos ‘tais’ JOVENS que de vez em quando têm 
ocupado funções quer na direcção, quer em outros corpos so-
ciais, mas que infelizmente pouco entusiasmo têm dado… e 
ideias têm trazido…
 Mas somos dos que continuamos a acreditar neles, será 
porventura questão de tempo e de acertar.

(Continua na página 5)

LEMA DO REITOR MOR
PARA 2016

“COM JESUS, percorramos
juntos a aventura do Espírito!”

19 DE ABRIL 2016  -  3ª. FEIRA  

80 anos da fundação do Centro dos Antigos Alunos Salesianos
de D. Bosco - Évora

18h30  -  Missa; 19h20 - Alentejo de Honra, no Centro

PROGRAMA DO DIA
 DO ANIVERSÁRIO DO CENTRO

 Este ano, será no dia 7 de Novembro (sábado) que faremos o 
nosso “passeio das castanhas”, lembrado pelos antigos alunos mais 
velhos, quando saímos do Oratório, para saborearmos as castanhas 
tiradas de um saco de serapilheira...
 Querendo “manter” a tradição, vamos lembrar este dia, numa 
das salas do Colégio, e para isso contamos com a tua presença e da 
família salesiana, em geral.
 CASTANHAS ASSADAS EM GRELHADOR… (desco-
nhecemos a nacionalidade!!!), mas sabemos que o ASSADOR é 
ALENTEJANO.

      PROGRAMA NO INTERIOR

PÁGINA 5

DIA LOCAL DO ANTIGO ALUNO

18 DE JUNHO DE 2016 - SÁBADO
No próximo O ELO dar-se-ão informações

para mais este DIA NACIONAL

DIA NACIONAL DOS ANTIGOS 
ALUNOS SALESIANOS

MAGUSTO
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Faleceu o Júlio Geraldes
 Se bem que esperado, foi com tristeza e desolação que rece-
bemos a notícia de que havia falecido em 26 de maio último o 
Júlio Geraldes, carismático e histórico Antigo Aluno Salesiano, 
que sempre dedicou grande amizade ao Centro dos Antigos Alu-
nos de Évora e seus Dirigentes.
 Antigo Aluno de grande mérito e figura ímpar do Centro dos 
Antigos Alunos do Porto, que dirigiu largos anos, era exemplar 
de fidelidade ao carisma de D. Bosco, pondo-o em prática na aju-
da a antigos alunos carentes de orientação nos caminhos da vida 
e até materialmente.
 Com a provecta idade de 86 anos morreu um Homem Bom e 
um Antigo Aluno de eleição.
 Nossa Senhora Auxiliadora e S. João Bosco já o encaminha-
ram para a Casa do Pai para um descanso eterno bem merecido.

I.B.

CONVÍVIO Ex-ATLETAS
C.C.D.S.E.

 No passado dia 2 de Maio realizou-se o 2.º convívio dos ex 
atletas, dirigentes, treinadores, massagistas… familiares,  do sector 
desportivo do Centro dos Antigos Alunos Salesianos (C.C.D.S.E.), 
Centro responsável por  várias modalidades desportivas, e que durante 
vinte anos praticou como actividade principal o futebol JOVEM. 
    Mais uma “jornada” de alegria, boa disposição, com “alembradu-
ras” de cada um em sua época, entre os anos de 1976 a 1996. Este ano 
com “caras” novas em relação ao ano passado, algumas que também 
não víamos há décadas, como aliás já  em 2014 aconteceu !!!
    Conforme já tinha sucedido no primeiro convívio, embora desta vez 
em menor número, alguns vieram acompanhados pela família, (filhos/
as e as esposas).
    Em boa hora houve a ideia desta iniciativa, (este ano todos voltaram 
a repetir o que os do ano passado já disseram – (excelente convívio e 
para continuar…), e a comissão deste ano com o João Paulo, Pedro 
Baptista e Luís Barreiros, continuaram a fazer um “trabalho” que a 
todos agradou.
    O que já no ano anterior foi assunto de discussão e que este ano vol-
tou à baila é a marcação da data… Sabemos que nunca será escolhida 
uma data que a todos agrade, 
    Pelo menos seria uma tentativa para que viessem a haver menos 
desculpas daqueles que na maioria das vezes arranjarão sempre al-
guma…!!!
    Ainda outra proposta apareceu: -Que a data seja marcada com an-
tecedência e que as “gerações” de cada período de atletas (iniciados/
juvenis - primeiro e posteriormente, infantis/juvenis) se organizassem 
e fossem passando a palavra. Sim é que depois da realização deste 
segundo convívio e encontrando alguns atletas e colaboradores que 
passaram pelos Centros, eles desconheciam quer o primeiro quer o 
segundo realizados!!!
    A comissão responsável pela realização do 3.º Convívio é: Paulo 
Monteiro (ex-treinador), José Matos e Luis Costa (ex. atletas), e o 
convívio será no dia 24 de Abril do próximo ano.

ASSEMBLEIAS GERAIS

SEDE - Av. S. João Bosco, 4  -  7000 ÉVORA

CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

 Em conformidade com os Estatutos  n.º 3 do art.º 36.º convoco 
os Senhores Associados a reunir na Sede desta Associação no próxi-
mo dia 12 de Dezembro de 2015 pelas 14H30 em Assembleia Geral 
Extraordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:

 - Alteração ao Estatuto no art.º  40.º n.º 1

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

      Nos termos do disposto do nº. 2 alínea a) do art.º 36.º dos Esta-
tutos, convoco os Senhores Associados a reunir na Sede  desta As-
sociação, no próximo dia 12 de Dezembro de 2015, pelas 15H30 
em Assembleia Geral Ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:

   - Eleição dos Corpos Sociais para o triénio de 2016 a 2018

     Se nesta data e aquela hora não comparecerem número legal de As-
sociados não poderão estas Assembleias funcionar, pelo que convoco 
desde já para o mesmo dia, e uma hora depois, as mesmas Assem-
bleias e com o mesmo ponto único da ordem de trabalhos respectiva, 
no mesmo local funcionando com qualquer número de Associados.

  Évora, 01 de Novembro de 2015

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
a) Eng. José Manuel Conceição Noites

 N.B.: As listas concluídas deverão chegar ao Presidente da 
Mesa da A. Geral, até ao dia 30 do mês de Novembro, e os documen-
tos a apresentar à Assembleia estão à disposição dos associados na 
Sede  todos os sábados de tarde.

DIAS 24
 Fez no passado dia 24 de Outubro do ano de 2005, que o 
Padre António Gomes iniciou de modo particular nas Mis-
sas dos dias 24  de cada mês, o realce especial a Nossa Se-
nhora Auxiliadora.
 Esperamos continuar a ver presentes, naquelas missas 
antigos alunos e familiares a fim de realçarmos de modo 
particular a devoção à Mãe!

na estrada da vida em relação a si mesmo, aos outros e a Deus.
 O desafio é sempre uma intenção de irmos até ao limite para 
descobrirmos o melhor de nós mesmos. Isso é possível dando o 
máximo, dando o melhor, perseguindo projetos de vida. É um 
processo bem ao estilo de Dom Bosco que nos acena com perfis 
de excelência como fruto do trabalho formativo - pensemos nas 
metas dos bons cristãos e honestos cidadãos.
 Relativamente ao “Amar ao Infinito” é uma premissa que 
consubstancia o primeiro dos dez mandamentos “Amar a Deus 
sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo”. “Amar 
ao Infinito” é amar sem medida. É, ainda que condicionados pe-
las nossas limitações, projetar o amor de Deus por nós no nosso 
amor pelos outros. É construir uma comunidade educativa fra-
terna e solidária. “Amar ao Infinito” é levar ao extremo a doa-
ção ao outro, mais do que dar é dar-se, é no fundo exteriorizar 
toda a interioridade que potenciamos quando nos desafiamos.
 Neste sentido quero DESAFIAR-VOS a cada um de vós a 
viver este ano de 2016 como um ano especial, um ano de re-
cordações, de partilha naquela que foi e será sempre a vossa 
casa, ou melhor dizendo a “escola dos padres” ou escola dos 
salesianos. Como Diretor DESAFIA-TE a estares presente um 
dia em cada mês, para um encontro de convívio e de formação.
 Espero por vós. O primeiro será dia 30 de janeiro de 2016

O Diretor - Pe. José Jorge Morais Gomes

(Continuação
da primeira página)

CENTRO DOS ANTIGOS ALUNOS SALESIANOS 
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BICENTENÁRIO
DO NASCIMENTO
DE DOM BOSCO
     Conforme fomos informando, vamos continuar neste O 
Elo a transcrição de acontecimentos que Dom Bosco teve 
em várias fases da sua vida, coincidindo com o final do 
programa das comemorações do BICENTENÁRIO DO 
NASCIMENTO DE DOM BOSCO e DOS ANIVERSÁ-
RIOS QUE SE APROXIMAM:

 “FAZIA DE PADRE – Dom Bosco jogava, fazia de saltimbanco, mas fazia especialmente 
de padre… Por isso, na inauguração da casa Pinardi, o primeiro que fez foi benzer a capela. 
Era pequena e sonhava com uma maior onde houvesse lugar para todos.
 Um jovem foi convidado várias vezes a confessar-se na Quaresma, mas não se decidia. 
Uma tarde, enquanto jogava, interrompeu-o e pediu-lhe para o acompanhar à sacristia. Ao 
chegarem, disse-lhe:
 - Ajoelha-te.
 - O que quer de mim?
 - Que te confesses.
 - Mas eu não estou preparado.
 - Eu sei. Prepara-te e depois confessar-te-ei.
 - Fez bem em fazer assim. Caso contrário, nunca mais me decidia a confessar-me. E bem preciso.
 Durante o domingo, além da Missa da manhã, Dom Bosco reunia os jovens à tarde para a 
oração que terminava com a bênção eucarística.
 Dom Bosco desejava que esses rapazes fossem honestos cidadãos e também bons cris-
tãos”.

 “QUE ORDENADO ME DÁS – Dom Bosco tinha um padre muito amigo chamado Vítor 
Alasonatti. Era um professor exigente e estimado pelos alunos. Dom Bosco perguntou-lhe:
 - Quantos alunos tens? Trinta? E não tens vergonha? Eu tenho seiscentos. Vem para Turim 
ajudar-me.
 - E que ordenado me dás?
 - Pão, trabalho e Paraíso.
 A brincar, a brincar, Dom Alasonatti começou a pensar em ir. Dom Bosco escreveu-lhe a 
dizer isto: “Vem ajudar-me a rezar o breviário”.
 Uma manhã, Dom Alasonatti apareceu no Oratório com uma mala e o breviário. Abraçou 
Dom Bosco e disse-lhe:
 - Aqui estou. Onde vamos rezar o breviário?
Dom Bosco acompanhou ao gabinete de administração e disse-lhe:
 - Aqui está o teu lugar. Ficas a ser o administrador da casa.
Dom Alasonatti respondeu:
 - Daqui em diante, tu mandas e eu obedeço.
 Trabalho não lhe faltou. Quando estava cansado, olhava para um cartaz onde tinha escrito 
uma frase de Dom Bosco: “Descansaremos no Paraíso.”
 (Conclui no próximo O Elo)

(in “ 70 dias com S. João Bosco” em itálico extracto das Edições Cavaleiro da Imaculada)

Setenta e cinco anos
de entrada no colégio
Setenta e cinco anos! Que saudade
Da escola onde aprendi a ser na vida.
Escola dos Padres, ninho de bondade,
Colmeia buliçosa e colorida.

Lugar de arquitectura da vontade,
Canteiro de aventura decidida,
Caminho construtor da honestidade,
Jardim de floração estremecida.

Com que saudade eu lembro a minha escola,
- Ler, escrever, rezar, jogar à bola! –
Como recordo os tão longínquos anos:

Formação do carácter inda em tosco,
Maria Auxiliadora, São João Bosco,
E tudo o que aprendi dos Salesianos!

Euclides Ferreira 
Antigo aluno - ano 1940

HOMENAGEM AO
PADRE PEDRO MORAIS

 Há anos a esta parte, que temos vindo a 
ouvir de diversos antigos alunos a pergunta:
 PARA QUANDO A HOMENAGEM 
AO PADRE MORAIS?
 Depois de tudo o que já foi publicado 
sobre a vida deste Salesiano, em jornais lo-
cais, boletins nacionais da Federação A A, 
e em últimos O Elo, e antes que “desapa-
reçam” todos os que lidaram de perto, com 
maior ou menor contacto com este PADRE 
SALESIANO, que embora tivesse tido ape-
nas um triénio como director no Colégio 
(1954 a 1957), esteve em Évora 32 anos 
consecutivos, achamos chegar a hora de lhe 
fazer a HOMENAGEM que temos possibi-
lidade de realizar,  e efectuá-la no ano em 
que o CENTRO de Évora faz OITENTA 
ANOS. 
 Ele, foi o SALESIANO, que com mais 
OITENTA Antigos Alunos, numa Assem-
bleia Geral no dia 19 de Abril de 1936, fun-
daram o nosso Centro.
 Não vamos dizer o que está a ser plani-
ficado, até porque não temos ainda todos os 
pormenores e colaborações sempre neces-
sárias para uma iniciativa destas, para que 
possamos dar como certo o que se irá fazer, 
mas temos a certeza que no dia 17 de Abril 
DIA LOCAL DO ANTIGO ALUNO DO 
CENTRO DE ÉVORA - de 2016, a HO-
MENAGEM lhe será prestada!!!

90.º ANIVERSÁRIO DO COLÉGIO SALESIANO DE ÉVORA
 A comemoração dos 90 Anos dos Salesianos em Évora, vão ter lugar no dia 19 de 
fevereiro de 2016.
    No programa que está a ser delineado, serão incluídas diversas iniciativas, com os 
alunos/as e os diversos grupos da Família Salesiana, as quais irão ter lugar entre os dias 
12 e 19 de fevereiro.

1 PEREGRINAÇÃO DA 1.ª IMAGEM 
DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

ÀS PARÓQUIAS DA CIDADE 
 A imagem peregrina fará o seguinte percurso por Portugal: Viseu, Bra-
ga, Viana do Castelo, Vila Real, Bragança-Miranda, Lamego, Coimbra, 
Guarda, Portalegre-Castelo Branco, Setúbal, ÉVORA, Beja, Algarve, San-
tarém, Lisboa, Madeira, Aveiro, Açores, Porto, Leiria-Fátima.
 Na nossa cidade estará no período de 8 a 22/11/2015, particularmente 
na Paróquia de N. Sª Auxiliadora, nos dias 13 e 14 de novembro, chegando 
á igreja no primeiro dia pelas 21 horas.
 O Centro dos Antigos Alunos CONVIDA todos os A.A. e suas famílias 
a participarem na Peregrinação, na Igreja de Nossa Senhora Auxiliado-
ra, principalmente os que são paroquianos.

 25

 Regressou ao País em 1912-1913, recomeçando a sua actividade de salesiano como docente nas 
«Oficinas de S. José». De novo saiu do País (1920), para se fixar em Espanha. A sua fixação à cidade 
de Évora remonta a Julho 1928, data em que veio a integrar o 1.º grupo de pioneiros e fundadores 
do «oratório» salesiano da cidade, respondendo a uma solicitação do Arcebispo D. Manuel Mendes 
da Conceição Santos. O colégio, então baptizado com o nome de «Oratório Festivo de S. José» vai 
preencher, desde então, toda a sua vida de sacerdote.
 Durante décadas, espírito vivo, de uma inteli- 
gência invulgar e agudo sentido de humor, ocupou-
-se na docência de várias disciplinas, além de ensinar 
música, organizar orquestras, fanfarras, equipas de 
futebol, classes de ginástica, etc., e outras actividades 
que ocupavam os tempos livres dos alunos, crianças 
e adolescentes a frequentarem o colégio, porque 
no seu entender «a juventude deve ser alegre, viva, 
ocupada».
 O Pe. Morais, fundou e dirigiu, durante alguns 
anos, um grupo coral composto por crianças, jovens 
e adultos, antigos alunos salesianos. Numa cerimónia 
litúrgica realizada na Catedral eborense, a sua batuta 
de efectivo maestro, dirigindo 80 vozes e uma orques- 
tra de 20 elementos, deixou impressionados os fiéis 
presentes e o próprio Arcebispo. Na realidade esse 
feito representava um duro e paciente trabalho com 
os rapazes da «escola dos padres» e, em suplemento, 
vinha provar de que eram capazes os seguidores de 
S. João Bosco. Na sua edição de 20 de Junho de 1934, 
o jornal eborense e católico, A Defesa, comentando 
o feito acontecido na velha Sé, ainda visivelmente 
assombrado, deixou escrito este comentário: «A par- 
te musical que fez relembrar e reviver aos velhos 
o esplendor musical da Sé em tempos de antanho, 
agradando imenso a todos e a todos revelou a paciência salesiana e a arte consumada do Rev. 
Pe. Morais, o qual conseguiu tirar aqueles efeitos artísticos da rapaziada da rua».
 Mas a sua actividade e imensa curiosidade científica, fez dele desenhador de construção
civil, calígrafo, fotógrafo, mecânico de grandes aptidões inventivas e fabricante artesanal de órgãos de 
fole (executados com todo rigor). Figura de referência na cidade, tornou-se conhecido no País pelas 
suas excepcionais qualidades para a radiestesia. As publicações especializadas começam a revelar a sua 
existência e a citar as suas experiências.
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OS GALARDOADOS NO ANO DE 2016
75 ANOS – 1941 - 2016

Abércio Rosado Grilo
Adelino João Jesus
Alfredo Mário Percheiro Fialho
Álvaro Coimbra Mendes
Amaro José Guerra Murteira
Amílcar Herlander Frade
António Armando Falé
António Baltazar Magalhães Pistel
António Correia Ventura Lopes
António Eduardo Costa Peças
António Francisco Frágua
António Jesus Coelho
António Joaquim Carracha
António José Ferreira Empadinhas
António José Leirão
António José Oliveira Pereira
António José Santos Moreira
António Maria Maximino
António Rodrigo Estudante
António Umbelino Figueiras
Arménio Valentim Ribeiro Mendes
Augusto Grade
Custódio José Portugal
Diogo Nunes Andrade Pisco
Domingos Hipólito Gama
Elói António Santos
Evaristo Sebastião Almeida
Feliz António Silveira Barros
Fernando Almeida Bates
Fernando Costa Lopes
Filipe José Cabral Batista
Firmino Galã Almeida
Fortunio Joaquim Vermelho
Francisco Engrácio Marques
Francisco João Salvador
Francisco Nazareth Leite Moisés
Francisco  Pereira Marcão
Francisco Rosado Grilo
Inácio Miguel Pereira Carvalho
Isidoro Domingos Pinto Baltazar
Isménio Rodrigues
Jaime Alves
João António Paiva
Joaquim António Ribeiro
Joaquim António Rosado
Joaquim Isabel Fernandes Alves
Joaquim Maria Almeida
Joaquim Prudêncio Felix
José António Paiva
José António Travessa Baptista
José Francisco Caeiro
José Manuel Borreicho Silva
José Manuel Candeias
José Moreira Ponces
José Sebastião Carvalho
Josué Estevão Rosado Teigão
Josué Ezequiel Banha Zambujo
Luís Camilo Rocha Oliveira
Luis Rosado Tobias
Manuel Agostinho Assunção Almeida
Manuel José Conceição Alferes
Manuel Rocha Duarte Paulino
Manuel Simplício Miranda
Miguel Luís Batista
Rafael Rosa Rodrigues
Raul Espirito Santo Alegria
Tomás Rosado Grilo
Tomás Tavares Rodrigues
Tristão António Reis Oliveira

Tristão Carmo Lopes Santos
Valter Manuel Mangerico Tanganho
Victor Manuel Guerreiro Margarida
Victor Manuel Martins Toscano

50 ANOS – 1966 - 2016
 
Amável Tavares Santos
António Francisco Duarte Candeias
António José Carreiras Cristo
António José Delgado Barrocas
António José Rocha Figueira
António Luis Oliveira Penteado
António Manuel Fialho Fortunato
António Manuel Lopes Assunção
António Maria Piteira Alberto
António Silvestre Morais Santos
Carlos José Anjos
Carlos Manuel Barrelas Calmeirão
Custódio Joaquim Beijoca Carrão
Daniel Francisco Esturrado Murteira
David José Carrão Charneca
Fernando Jorge Moleiro Gomes
Francisco Custódio Moreira Ferreira
Francisco Gabriel Sousa Matos
Francisco Joaquim Tanganho Urbano
Francisco José Horta Santos
Gregório Manuel Tanganho Urbano
Inácio João Queirós Santos
João Francisco Caraça Trindade
João Piteira Ambrósio
Joaquim António Belo Traguedo
Joaquim António Correia Galego
Joaquim José Grilo Oliveira
José António Borda d’Àgua Macedo
José António Pinto Martelo
José Carlos Leitão Pelado
José Francisco Soares Duarte
José Júlio Luís Percheiro
José Luís Quaresma Leandro
José Manuel Louro Charneca
José Manuel Rodrigues Ramos
José Manuel S Marques Cachapa
José Maria Martins Dias
José maria Santos Baúto
Ludgero José Faleiro Serrano
Luís Alberto Vilalva Vieira
Luís Carlos ferreira Argente
Luís Henrique Reis Micael
Manuel Henrique Sousa Matos
Manuel Jacinto Morais Santos
Manuel Lourenço Ridrigues
Roberto António Cartacho Vieira

25 ANOS – 1991 – 2016
 
Alba Manuela C Doutor Duarte
Alexandre Miguel V Fonseca Reis
Ana Filipa Alves Carrilho
Ana Luísa S Conceição Charneca
Ana Margarida Boa-Fé Vale
Ana Margarida Maximino Caldeira
Ana Margarida Pingarilho Carriço
Ana Maria Milho Perdgão
Ana Patricia M Serranito Coelho
Ana Sofia Barreto Mira
Ana Sofia S Carochinha Tripa
André Filipe Caeiro Calado
André Filipe Carola Mau
Andressa Margarida M P M Oliveira
António Maria de Moura Dias

António Miguel  V Mendes Pereira
Artur Jaime b Caldeira Fouto
Carla Sofia Badagola Mendes
Cássio José Frasson Quaresma
Cláudia Conceição Neutel Silveirinha
Cristina Cabeça Ramos Vaz Freire
Duarte Maria Coelho Almeida
Fernando José Mendes Nepumuceno
Fernando Manuel Calhau Morais
Filipe Riço Messias
Francisco Manuel Carvalho Dias
Francisco Manuel Santos Amaral
Gonçalo Saint Maurice A Martins
Helder António Correia e Correia
Inês de Oliveira Gonçalves Cavas
Inês Paulina Ramos Girbal
Joana Maria G Lopes Rosa
Joana Paula Saraiva Santos
João Manuel C. Duarte Silva
João Miguel Louro Vieira
João Paulo Martins Libório
João Pedro Mata de Mendonça
Jorge Fernando Alface Caeiro
Jorge Manuel M C Malta Vaca
José Manuel Coelho Frango
José Tomás Silva Pereira L Ramos
Leonor Baptista Siva Correia
Liliana Martins Galinha
Lúcia Maria Cardoso Nobre
Luís Carlos de Jesus Cabeça
Luís Carlos Martins Metrogos
Luís Carlos Pereira Techana
Luís Filipe Candieiras Mendes
Luís Filipe C Mendes Pereira
Luís Miguel Caeiro Semido
Luí Miguel Correia Courelas
Luís Miguel dos Santos Ladeiras
Luís Miguel Vidigal Rosado
Luís Ricardo Borralho Fadista
Mafalda Sofia B C Martins
Manuel Lázaro Mendes Matos
Marco António Pacato Sobral
Maria Carolina J Melo S Cabral
Maria Catarina Vaz Freire Pedrosa
Maria Inês C Ortega Cláudio
Maria Leonor Camara Manoel Matos
Maria Teresa T Alves Caeiro Rolo
Marta Maria Garção
Mauro Manuel Correia Barroso
Miguel Maria B Carvalho Valente
Nuno José Pereira Barbosa
Nuno Maria Calça e Pina S Cabral
Nuno Zavattieri Potes
Paulo Jorge Milho Perdigão
Pedro Manuel do Lagar Imaginário
Pedro Manuel Freixial Ambrósio
Pedro Miguel Gomes Alves
Pedro Miguel Gomes Gaspar
Pedro Miguel Ramalho Rosa S Niza
Pedro Miguel R Gomes de Matos
Pedro Miguel Vieira Abêbora
Ricardo Ivan Rego Coelho
Ricardo Jorge Vitorino Casanova
Rita Isabel Abreu Piteira
Rita Manuel Poeiras Pereira
Rodrigo José Penetra Tareco
Ruben Cláudio Lopes Araújo
Rui Filipe Mendes Marques
Rui Pedro Monteiro Boazinha
Rute Cristina Mendes Alves
Salvador Maria Calça e Pina S Cabral
Sandra Cristina Clemente Santos
Sara Filipa Moleiro Garcia
Silvia Manuel Abreu Barrulas
Sofia de Seixas Piteira Batista
Susana de Sousa V Fialho Monginho
Susana Isabel C Oliveira Bernardes
Susana Isabel Oliveira Valente
Tánia Isabel Vogado Miranda
Teresa Paula Calado Mendes
Tiago Lucas Piteira Cadete
Vasco Manuel Ramalho Simões

 Paga as tuas quotas, aos sábados de 
tarde, no Centro, por transferência bancária  
ou depósito ao balcão do banco utilizando o 
NIB 0036 0031 991 002654 1771
 -Em cheque, ou pelo cobrador, para os re-
sidentes em Évora, que não optarem pelos 
outros meios de pagamento

PAGAMENTO DE  QUOTAS
    Continuaremos a aguardar dos nossos 
A.A. associados, a informação do endereço 
electrónico, para que seja enviado não só O 
Elo, como as informações que só através de 
mail é possível fazê-lo com a rapidez e efi-
ciência que nos tempos que decorrem é o 
considerado normal.
Envia para: caasalesianosev@gmail.com

ENVIO DE  EMAIL’S
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DIA LOCAL
DO ANTIGO ALUNO:

16 DE ABRIL - SÁBADO: 
 08H30 - Passeio Convívio a BADOCA PARQUE com par-

tida do pátio do Colégio

17 DE ABRIL - DOMINGO:
 10H45 - Recepção aos Antigos Alunos/a
 11H15 - Romagem às campas dos Salesianos      
 11H45 - Colocação de flores no busto de D. Bosco 
 12H00 - Eucaristia
 13H00 - Entrega de emblemas/flâmulas (75 e 50 anos) e

diplomas (25 anos)
- Homenagem aos antigos alunos com mais de 75

anos de entrada no Colégio
- Homenagem ao Padre Pedro Morais 

 13H30 - Almoço/Convívio
 - Inscrições para o passeio de sábado e almoço de domin-

go, até 9 de Abril: 
 - No Centro dos A.A. aos sábados de tarde.
 - Através de um membro directivo.
 - Por mail.

DIA LOCAL  DO ANTIGO ALUNO 
SALESIANO - EM ÉVORA 2016

 Este ano coincidindo com os 80 anos do CENTRO DOS 
ANTIGOS ALUNOS, que foi fundado no dia 19 de Abril de 
1936.
 Assim, não sendo ideia de criar qualquer programa exten-
so, até porque as comemorações deste ano não ficam por este 
evento, pois há como principal comemoração dos 90 anos da 
chegada dos Salesianos a Évora, que no dia 19 de Fevereiro 
do próximo ano é solenizada.
    Mas, como dissemos, não querendo fazê-lo extenso, não 
será caso para não o assinalarmos com algo diferente dos an-
teriores Dias Locais, que se têm realizado com a dignidade 
que estes actos devem ter sempre em consideração.
    Além do passeio que volta a ser fora de Évora, vamos HO-
MENAGEAR todos os ANTIGOS ALUNOS que entre os 
anos de 2001 a 2016, receberam ou vão receber a FLAMU-
LA amarela com o emblema de D. BOSCO, dos 75 anos de 
entrada no Colégio Salesiano. (Escola dos Padres, Externato 
Oratório e S. José, Oratório de S. José, Colégio Salesiano…)
  Todos os Antigos Alunos, pessoalmente ou através de al-
gum familiar, que desde 2001 tenham entrado nas listagens 
para receberem a flâmula dos 75 anos em  DIAS LOCAIS 
anteriores, e que queiram directamente ou através de algum 
familiar, no dia 17 de Abril de 2016, estar PRESENTES na 
HOMENAGEM que o Centro lhes quer prestar, devem infor-
mar-nos dessa sua vontade até ao dia 29 de Fevereiro.
 São milhares os antigos/as alunos/as - que , verificando nos 
registos a que temos acesso ultrapassam já os sete milhares, 
que o Colégio Salesiano de Évora formou nestes 90 anos.   
 Graças a essa prolongada e contínua presença, vai sendo 
possível ao Centro dos Antigos Alunos Salesianos de Évora 
contactar e ir realizando actividades para todos, e por isso não 
podemos esquecer os primeiros, que continuam ligados a este 
grupo da Família Salesiana que são os ANTIGOS ALUNOS 
SALESIANOS.

HAJA CORAGEM!
   Há certamente muitos antigos/as alunos/as, com experiência 
por outras andanças e que agora poderia ser a altura de expe-
rimentarem um associativismo muito próprio, muito especial, 
muito especifico…. nos corpos sociais em directa actuação como 
antigo/a aluno/a QUE NUNCA deixaremos de SER desde que 
se frequente um dia que seja,  o Colégio Salesiano… até que 
a morte nos leve!!! Temos entretanto e infelizmente assisti-
do muitas vezes,  que alguns o omitem quer por onde passam, 
quer quando escrevem para algumas revistas ou jornais …!!!
 É certo que os tempos são outros e por isso teremos que adap-
tar-nos.
 Temos também outras realidades que devem ser pondera-
das, e onde a Federação poderia ter  papel importantíssimo, que 
passariam por iniciativas de ações formativas, encontros com os 
Centros, saber da disponibilidade e sabedoria dos “mais com os 
menos antigos”,  em que se pudessem discutir novas ideias para 
sabermos, ou não, da sua aplicação nos Centros, embora cada um 
tenha as suas actividades próprias, um projecto nacional em que 
JOVENS antigos alunos/as fossem os principais intervenientes, 
com um gabinete dirigido “com e para” ELES.
 Temos que  trabalhar para o futuro, e não andar apenas com 
casos pontuais que apenas “ocupam” um curto espaço de tempo, 
enquanto por vezes se vai mantendo o animador.
 Já por diversas vezes propusemos um CONGRESSO no qual 
fossem debatidos os pontos sobre em que nos interrogamos, e sa-
ber afinal qual papel dos Centros na Federação ou esta para com 
estes.. Mas até hoje…
 As actividades nacionais não podem resumir-se ao DIA NA-
CIONAL, e a continuar assim, podemos começar a precipitar o 
princípio do fim, uma vez que os Dias Nacionais estão cada vez 
menos participados, embora os Centros organizadores se esfor-
cem com um programa sempre aliciante e de agradável convívio. 
Ora aqui está um assunto para a agenda de um congresso…
 No mês de Outubro houve eleições para o Conselho Mundial 
da Federação Internacional dos Ex-Alunos/as de D. Bosco, tive-
ram lugar em Roma/Itália, e realizam-se de cinco em cinco anos. 
No nosso Centro são de três em três e também as vamos realizar 
no próximo mês de Dezembro …!!!
 Durante o mês de Novembro devem ser apresentadas as listas 
que se candidatam, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 
Há cada vez mais antigos alunos/as, que felizmente estão ocu-
pados com outras tarefas em instituições, temos conhecimento 
de outros que poderiam dedicar um pequeno período que fosse 
do seu tempo, e tentar dar vida nova ao nosso Centro, com ou-
tras actividades que intercaladas com as que ainda mesmo sendo 
possível realizar, muito contribuíriam, pelo menos, numa expe-
riencia que é necessária fazer o mais rapidamente possível. As 
comemorações importantes continuam e “elas” merecem que não 
as esqueçamos e as comemoremos.
 Vamos dizer PRESENTE, primeiro na Assembleia Geral e 
posteriormente no ano de 2016 e seguintes, em que outras da-
tas e iniciativas aparecerão certamente para serem trabalhadas e 
comemoradas, para um futuro diferente que todos queremos que 
seja melhor do que o dos últimos anos.
 HAJA CORAGEM! R.C.

 Por 10 € poderá ser adquirido na Livraria Salesiana, no 
alfarrabista Oliveira (Rua de Machede), e no nosso Centro.

LIVRO
“Os meninos da escola dos padres”

 No dia 5 de Outubro último em Assembleia Geral da Con-
federação Mundial, foram eleitos o Presidente e o Conselho para 
os próximos cinco anos. O novo Presidente é de nacionalidade 
eslovaca, e chama-se Michal Hort.
 O Conselho é formado por antigos/as alunos/as de países 
como o Brasil, Costa Rica, India, Espanha, Itália e Malta.

PRESIDENTE MUNDIAL  
DOS EX-ALUNOS/AS

(Continuação da primeira página)
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SinteSe de acontecimentoS da Familia SaleSiana
em que o centro de Évora participou  no ano de 2015

P. FERNANDO VALENTE

  Que esteve na “Escola dos Padres” nos 
anos 50/60, voltou à mesma Escola no dia 
20/1/2015 e para testemunhar o facto aqui 
estão fotos do Dia Local de 2015, em que já 
participou. 

JOGOS NACIONAIS SALESIANOS - 2015

   Realizaram-se nos dias 30 de abril a 3 de maio, 
em Évora e tendo como centro de apoio o nos-
so colégio, onde estiveram presentes cerca de 
1.600 alunos de todos os colégios Salesianos do 
país.

DIA LOCAL ANTIGO ALUNO SALESIANO ÉVORA 2015

  Realizou-se nos passados dias 18 e 19 de Abril o Dia Local do 
AA com o habitual passeio no dia 18. Este ano constou de visita 
à Fundação Eugénio de Almeida. No dia 19 depois da habitual 
visita às campas dos Salesianos falecidos, celebração da eucaris-
tia, com a distribuição de Diplomas e Flâmulas no fim da missa 
seguiu-se o habitual almoço de confraternização.

50.º ANIVERSÁRIO DA IGREJA DE N.ª SENHORA AUXILIADORA
E DESCERRAMENTO LÁPIDE LARGO MARIA AUXILIADORA

   Dia 20 de Maio comemorou-se o 50.º aniversário da inauguração da Igreja de 
N.ª Sr.ª Auxiliadora com missa solene presidida por D. Joaquim Mendes SDB, 
e no dia 24 a missa solene foi presidida por D. José Alves, arcebispo de Évora. 
   No dia 29 de Junho, Dia da Cidade, foi descerrada lápide a assinalar o nome 
de LARGO MARIA AUXILIADORA, em que estiveram presentes diversas en-
tidades civis, militares e eclesiásticas.

DIA NACIONAL A ALUNO SALESIANO

 Nos dias 20 e 21 do passado mês de junho, par-
ticipámos em mais um Dia Nacional que desta vez 
teve lugar no Centro dos Antigos Alunos de Poiares 
da Régua.
 Do programa constou um Cruzeiro no Douro e de 
uma visita guiada a Quinta do Seixo (enoturismo).

ENCERRAMENTO DAS  COMEMORAÇÕES
BICENTENÁRIO NASCIMENTO D. BOSCO

 Para assinalar o 16 de Agosto de 2015, dia oficial 
do encerramento das comemorações do Bicentenário 
do Nascimento de D. Bosco, o Centro dos Antigos 
Alunos Salesianos de Évora, colocou, após a Santa 
Missa,  uma coroa de flores no busto de D. Bosco, no 
Largo Maria Auxiliadora.


